Pro-Konzervatórium, n.f.
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 27, tel. (048) 4123214,fax (048) 4124 656
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Výročná správa
za rok 2016

v Banskej Bystrici, 31.marca 2017
Vypracovala: Marta Buckulčíková
Schválil: Mgr. Aleš Solárik, ArtD.

Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu
k účelu fondu

I.

Poslaním neinvestičného fondu Pro-Konzervatórium,n.f. je:
1. podpora aktivít Konzervatória J.L. Bellu zameraných na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu žiakov (odborné vzdelávacie kurzy, prednášky zamerané na
výchovu mládeže, študijné pobyty študentov, a pod.) ako aj pomoc pri organizácii a
finančnom zabezpečení kultúrnych verejno-prospešných školských i mimoškolských
podujatí:
14.1.2016

LAKOMEC -verejné predstavenie žiakov hudobno-dramatického umenia v Divadle
Záhrada v Banskej Bystrici

23.1.2016

Účinkovanie žiakov komorného orchestra Konzervatória Jána Levoslava Bellu na plese
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v B. Bystrici

26.2.2016

Večer súčasného tanca: koncert žiakov tanečného odboru v Divadle Záhrada v B.
Bystrici

8.3.2016

Koncert žiakov pre verejnosť pri príležitosti MDŽ

14.3.2016

Koncert pri príležitosti Dňa učiteľov v MDK v Brezne

23.3.2016

Účinkovanie žiakov pri príležitosti Dňa učiteľov v Lučenci

21.- 23.3.

Séria výchovných koncertov pre žiakov ZUŠ a ZŠ v Novej Bani, v Žiari n. Hronom,
v Nižnej n.Orave a vo Zvolene

15.4.2016

Slávnostný koncert pre rodičov žiakov Konzervatória J.L.Bellu v Robotníckom dome
v Banskej Bystrici

25.-26.4.

Metodické dni pre žiakov ZUŠ v hre na akordeóne a v komornej hre

28.4.2016

Predstavenie žiakov hudobno-dramatického umenia „Zoznámte sa s muzikálom“
v Robotníckom dome v B. Bystrici

2.5.2016

Večer tanečného umenia v SND v Bratislave – žiaci tanečného odboru

8.6.2016

„Zoznámte sa s muzikálom“
v Liptovskom Mikuláši

14.6.2016

Operné fragmenty - koncert mladých umelcov- vystúpenie žiakov Konzervatória JLB

20.6.2016

Mandarinková izba-predstavenie žiakov hudobno-dramatického odboru v Robotníckom
dome v Banskej Bystrici

21.6.2016

Záverečný koncert žiakov HDÚ v Divadle Štúdia tanca v Banskej Bystrici

22.9.2016

Kultúrne podujatie, účinkovali žiaci gitarového oddelenia v programe pre FEE TUZVO
Zvolen

10.10.2016

Mandarinková izba-predstavenie žiakov hudobno-dramatického odboru v Nižnej
n.Orave

Koncert

žiakov

hudobno-dramatického

umenia

9.-10.12.2016 „Mrzne Mrázik“ predstavenie žiakov hudobno-dramatického odboru v Robotníckom
dome v Banskej Bystrici

11.12.2016

Adventný koncert sólistov a žiakov organového oddelenia Konzervatória J.L.Bellu
v Evanjelickom kostole v Ponikách

18.12.2016

Adventný koncert Speváckych zborov, Komorného orchestra a sólistov Konzervatória
J.L.Bellu vo farskom kostole vo Zvolene

19.12.2016

Adventný koncert Speváckych zborov, Komorného orchestra a sólistov Konzervatória
J.L.Bellu vo farskom kostole Nanebovzatia P.Márie v Banskej Bystrici

2. Ďalším poslaním fondu v zmysle štatútu je umožnenie účasti študentov školy na
domácich i zahraničných interpretačných súťažiach a festivaloch. Prispeli sme
predovšetkým na cestovné, stravné a účastnícke poplatky študentom:
14. - 15.4.2016 na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Ostrave nás reprezentovali 2 žiaci. Príspevok
bol poskytnutý na ubytovanie a na účastnícky poplatok.
29.4.2016 Medzinárodná akordeónová súťaž v Sládkovičove. Reprezentovali nás 2 žiaci J.Piták
a M.Púčik . Príspevok bol poskytnutý na účastnícky poplatok.
21.-24.4.2016 Na Medzinárodnej akordeónovej súťaži v Poľskom Sanoku sa zúčastnili žiaci J.Piták
a M.Púčik,. Príspevok bol poskytnutý na účastnícky poplatok.
17.-19.6.2016 Žiaci Miešaného a Dievčenského speváckeho zboru sa zúčastnili na medzinárodnom
festivale Cantate Deo v Poľskom meste Rzesów. Umiestnili sa a úspešne reprezentovali Slovensko.
Príspevok bol poskytnutý na ubytovanie a dopravu autobusom.
29.-30.11.2016 Na prehliadke mladých slovenských organistov v Košiciach nás reprezentovali žiaci
z odboru hra na organe M.Lasab a J.Hegeduš. Príspevky boli poskytnuté na ubytovanie a poplatky.
Ďalšie podporené aktivity:
30.3.2016 Tanečný festival Divadla Štúdia tanca, zúčastnili sa 21 žiakov tanečného odboru, poskytnutý
na vstupné.
6.-8.4.2016 Celoslovenská Súťaž študentov konzervatórií v hre na gitare. Absolútnym víťazom bola
udelená finančná odmena. Príspevok bol poskytnutý aj na občerstvenie poroty.
22.-23.11.2016 Na 2.ročníku medzinárodnej dirigentskej súťaže pre študentov zborového dirigovania
sa zúčastnili 6 žiaci. Žiak P.Rezník získal umiestnenie v kategórií konzervatórií a cenu riaditeľa
17.10.2016 bol poskytnutý príspevok na účastnícke poplatky vrátane vstupného na predstavenia
v rámci festivalu Tvorivé dielne pre Vás v Divadle Štúdia tanca 21 žiakom tanečného odboru.

3. Poslaním fondu je aj pomoc pri zabezpečení lepšieho materiálneho vybavenia
školských umeleckých súborov pre realizáciu umeleckých aktivít.
V roku 2016 žiaci tanečného odboru a odboru hudobno-dramatického umenia realizovali niekoľko
verejných koncertov. Pri tejto príležitosti boli doplnené kostýmy pre tanec: šaty, sukne, rekvizity,
stuhy, šatky pod.
Pre odbor HDU bol doplnený scénický materiál a kostýmy využitý v predstaveniach: Mandarinková
izba, Mrzne Mrázik a Love noci Svätojánskej.
V roku 2016 boli vydané s finančnom podporou neinvestičného fondu: profilové CD speváckych
zborov Konzervatória Jána Levoslava Bellu ako učebná pomôcka v náklade 530 kusov.

4. Ostatné aktivity:
22.1.2016 Žiaci zorganizovali 4.reprezentančný ples žiakov. Príspevok bol poskytnutý na nájom sály.
28.6.2016 Stolnotenisový turnaj žiakov v priestoroch školy. Príspevok bol na vecné ceny víťazom.
V prospech neinvestičného fondu boli venované prostriedky z organizovania: Dní otvorených dverí,
ktoré sa konali 23.1.2016, 6.2.2016, 5.11.2016 a 12.11.2016, organizačného zabezpečenia koncertov
študentov Akadémie Umení a ZUŠ Lavuta.
Rozhodnutím správnej rady neinvestičného fondu bol zriadený Podporný štipendijný fond pre
umelecky perspektívnych žiakov Konzervatória J.L.Bellu. Projekt má presne stanovené ciele
a kritériá priznania štipendia. Mimoriadne štipendium v r.2016 bolo poskytnuté v celkovej výške: 830,Euro žiakom A.Hermanová a M.Vetrák 1.-6./2015, D.Bílek a J.Piták 9.-12/206.
Finančné ukazovatele:

II. Ročná uzávierka a vyhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých
Príjmy v hodnotenom období:

12.013,76 €

Výdavky v hodnotenom období:

14.241,14 €

Povinnosť overenia auditorom nevznikla.

III. Prehľad príjmov
1. Dary a sponzorské príspevky:
Darca:

suma:

účel:

Hudobný fond, Bratislava

150,00 €

Cena žiaka za najlepšiu interpretáciu skladby

Dary rodičov žiakov školy

5.221,00 €

spolu dary:

5.371,00 €

2. Príjmy z vlastných činností (organizovania kultúrnych vzdelávacích, spoločenských aktivít):
Deň otvorených dverí:

336,00 €

Koncerty a verejné vystúpenia študentov

4.741,50 €

spolu:

5.077,50 €

3. Príjem z 2% dane :
4. Úroky z banky:

1.564,55 €
0,71 €

S p o l u príjmy:

12.013,76 €

IV. Hodnotenie celkových výdavkov
Výdavky neinvestičného fondu v hodnotenom období boli vo výške: 14.241,14 €
z toho:
- výdavky na správu fondu: 1.267,06 € čo predstavuje 8,9 % z celkových výdavkov.
- výdavky na zabezpečenie účelu: 12.974,08 €.

Výdavky na správu
Materiál:
Papier a ostat.kancelársky materiál

18,82 €

Služby:
Poštovné (výzva na 2%+doporuč.pošt.)

99,85 €

Odmena za výkon. účtovníctva

529,86 €

Daň z dohôd o vykonaní práce:

124,29 €

Zdrav.poistenie a povinné odvody SP:

321,92 €

Poplatky banke (poštov.vedenie účtu,):

93,64 €

Daň z úrokov:

0,11 €

Poplatky (notárska zápisnica)

78,57 €

Spolu výdavky na správu:

1.267,06 €

Výdavky na zabezpečenie účelu, pre ktorý bol fond zriadený:
1. Materiálne výdavky:
Nosiče CD a DVD na nahrávky koncertov

508,06 €

Kvety účinkujúcim

195,00 €

Ceny víťazom súťaží a najúspeš. (dresy+UP)

358,99 €

Knihy-vecné odmeny žiakom

83,68 €

Materiál na výdavky Deň otvor.dverí:

182,09 €

Stravovanie-porota,zbory (sústredenia)

463,46 €

Kostýmy pre tanec a HDÚ:materiál

761,99 €

2. Služby:
Doprava (autobus na podujatia)

2.489,90 €

Cestovné-:vlak,bus, auto vlastné

321,34 €

Ubytovanie účinkujúcich (festivaly,súťaž)

1.250,80 €

Stravné účinkujúcich (počas akcií)

968,10 €

Nájom priestorov na predstavenia

900,00 €

Rozmnož.plagátova,pozvánok,viazanie mat.

14,64 €

Služby Deň otvor.dverí (rozm.práce,poštov.)

133,50 €

Účast.poplatky-súťaže,festivaly

936,58 €

Vstupné na kultúr. podujatia

239,00 €

Poštovné-pozvánky na podujatia

1,45 €

Ostat.služby (osvetlovač koncertu TO)

150,00 €

Spracovanie dizajnu CD,fotograf.služby

250,00 €

Ozvučenie koncertu Mrzne Mrázik

450,00 €

Požičovné kostýmov na účinkovanie

45,50 €

3. Ostatné:
Poskytnuté štipendium žiakom

830,00 €

Zmluvy o umeleckom výkone-podujatia

960,00 €

Finančné odmeny víťazom súťaží+úspeš.

330,00 €

Hudobný fond –cena žiakom za intepretáciu

150,00 €

spolu výdavky na zabez. účelu:

12.974,08 €

Spolu výdav. na správu a účel:
Výsledok hospodárenia:
Stav fin.prostriedkov k 31.12.2016:

14.241,14 €
- 2.227,38 €
13.412,46 €

V. Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru 2016
Neinvestičný fond Pro-Konzervatórium,n.f. vlastní jednu zostavu - veža SONY, aparatúru
Subbas STING zaradené ako hmotný investičný majetok a jednu vežu AIWA+prídavné reproduktory,
mikrofóny + stojany zaradené ako DHM.
Záväzky voči iným subjektom nemá!

VI. Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov:
V priebehu roku 2016 došlo k zmene štatutára. Od 20.10.2016 novým štatutárnym zástupcom je Mgr.
Aleš Solárik, ArtD. – správca neinvestičného fondu.

v Banskej Bystrici, 31.3.2017
Za ekonomickú stránku zodpovedá:
Buckulčíková, účtovníčka

Schválil:
Mgr. Aleš Solárik, ArtD.

